
AKAR EGY

 FELHASZNÁLÓBARÁT
MultiFunkcióS kéSzülékET

FS-6525MFP
a3 MonokróM MultiFunkcióS nyoMtató

Ez a multifunkciós készülék biztosítja egy 
professzionális dokumentumkezelési 
megoldás összes előnyét a munkacsoportok 
és a kis irodák számára. Fejlett funkciók, 
könnyű kezelés és rengeteg papírkezelési 
opció, mindez egy dizájnos, kompakt 
készülékben. Költséghatékony és 
környezetbarát irodák értékelni fogják a 
KYOCERA egyedülálló ECOSYS 
technológiát, ami növeli az élettartamot, illetve 
csökkenti a környezeti hatásokat, a 
nyomtatási költséget és biztosítja a 
megbízhatóságot.

25/12 oldal/perc a4/a3

első másolat: 7,8 másodpercen belül

professzionális nyomtatási, másolási, színes szkennelési és fax funkciók 
max. 1.600 lap papírkapacitás, különféle papírkezelési opciók

könnyed üzembehelyezés és kezelhetőség

könnyen kezelhető színes érintőkijelző, varázsló jellegű navigáció 
alacsony zajkibocsájtás, 0,9W alacsony fogyasztás alvó üzemmódban 
kompakt, stílusos dizájn, illik minden irodába

hosszú élettartamú alkatrészek, kivételes hatékonyság és megbízhatóság

 hyPaS™ megoldás platform a hatékony testreszabhatóságért

a testreszabható, 
színes érintőkijelző 
gyors hozzáférést 
biztosít a gyakran 
használt funkciók-
hoz.

PROFESSZIONÁLIS,

AMELYRE SZÁMÍTHAT ?

Az automatikus fordítós 
dokumentum adagoló 
könnyedén szkennel két 
oldalas dokumentumokat 
iktatás, tárolás céljára.



az Ön kyocera Partnere:

Hosszú élettartamú alkatrészei-
vel az ECOSYS készülékek tartó-

sak, csökkentik a költségeket, a karbantartá-
si igényt és a kellékigényt. A kazettamentes 
rendszernek köszönhetően csak a tonert kell 
cserélni rendszeres időközönként. A moduláris 
kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek 
megfelelő kiépítésű készüléket használja.
Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kom-
patibilitást biztosít. A KYOCErA hosszú élettar-
tamú komponensei költséget takarítanak meg 
és kímélik a környezetet.

PrESCrIBE IIe 
a kyocera saját vezérlőnyelve, a PreScriBe iie képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a 
nyomtatóba feltöltve. következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, 
így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer 
a kM netViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden kyocera ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett 
bármilyen Windows© Pc-ről. támogatja az SnMP protokollt.

Command Center rX
a command center rX segítségével menedzselhetőek a készülék különféle beállításai web böngészőn keresztül (pl. kijelző automatikus frissíté-
se, felhasználó kijelző testreszabása, osztály és korlátozási beállítások megtekintése).

HyPAS™ – Hybrid Platform a fejlett megoldásokért 
a kyocera szoftver fejlesztő platformjával a felhasználók igényeikhez alakíthatják a készülék működését,  funkcióit.

kyocera Mita europe B.V. - www.kyoceramita-europe.com   
kyocera Mita corporation - www.kyoceramita.com  
*  a k yocera nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
a közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Minden egyéb márka vagy terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye. ** országfüggő.04
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FS-6525MFP
a3 MonokróM MultiFunkcióS nyoMtató

Általános jellemzők

Technológia: kyocera ecoSyS, Mono lézer , hyPaS™ 
platform
Sebesség: 25/12 oldal/perc a4/a3  
Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás, szkennelés, másolás) 
Felfűtési idő: max. 20 másodperc
Első nyomat: max. 8 másodperc 
Első másolat: max. 9,2 másodperc (dokumentum adagolóból), 
max. 7,8 másodperc  (üveglapról
CPU: PowerPc 464 / 800 Mhz
Memória: 1gB, max. 2gB-ra bővíthető
Standard csatolók: uSB 2.0 (hi-Speed, uSB host 2.0, 
Fast ethernet 10/100/1000Base-tX, foglalat az opcionális 
nyomtató szervernek, foglalat az opcionális compactFlash® 
kártyának
Felhasználói kódok: 100 
Méret (Sz× M×xMag): 590×590×694 mm
Súly: kb. 52.2 kg
Tápellátás: ac 220 ~ 240 V, 50/60 hz
Fogyasztás 
nyomtatás: 530 W 
készenlét: 114 W 
alvó: 0,9 W
Zajszint (ISO 7779/ISO 9296) 
Másolás/nyomtatás: 46,8 dB(a) 
készenlét: 27,1 dB(a
Tanúsítványok: tüV/gS, ce
a készülék az iSo 9001 minőségi, és az iSo 14001 környezeti 
előírásoknak megfelelően készült.

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú 
papírra értendő. használja a kyocera által javasolt papírt 
normál üzemeltetési körülmények mellett.
Bemeneti kapacitás: 100 lapos kézi adagoló tálca, 45–256 g/
m2 (52–163 g/m2 az a4/letter-nél nagyobb mérethez), a3, a4, 
a5, a6, B5, letter, legal, Folio, borítékok, egyéni 
(98×148 - 297×432 mm) 
500 lapos univerzális papírkazetta, 60–163 g/m2, a3, a4, a5, B5, 
letter, legal, Folio,
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1.600 lap
Duplex egység: 60–163 g/m2

Dokumentum adagoló: 50 lapos, simplex beolvasás 
45–160 g/m2, duplex beolvasás 50–120 g/m2, a3, a4, a5, 
B5, letter, legal, egyéni (140×182 - 297×432 mm)
Kimeneti kapacitás: max. 300 lap; 250 lap (fő tálca), 50 lap  
(Job Separator tálca)

Nyomtatási jellemzők
Vezérlőnyelv: PreScriBe iie 
Emulációk: Pcl 6 (5e/Xl), kPDl 3 (PostScript 3 kompatibi-
lis), PDF közvetlen nyomtatás, XPS közvetlen nyomtatás
Operációs rendszer: Minden jelenlegi Windows operációs 
rendszer, Mac oS X 10.4 verzió vagy újabb, unix, linux
Fontkészletek/vonalkódok: 93 kőrvonalas (Pcl6, kPDl3) + 
8 (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 egydimenziós, 1 kétdi-
menziós vonalkód (PDF417) 
Funkciók: titkosított PDF közvetlen nyomtatás, iPP nyomta-
tás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomta-
tás SSl-en, iPsec, SnMPv3, Private Print

Másolási jellemzők
Legnagyobb formátum: a3/ledger
Folyamatos másolás: 1–999
Zoom tartomány: 25–400% 1%-os lépték
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Fényerő állítás: auto, kézi: 7 lépésben
Képjavítás: szöveg, fotó, szöveg + fotó, grafika/térkép, 
másolat/nyomat
Funkciók: egyszer olvas-többször nyomtat, elektronikus szor-
tírozás, 2 az 1-re, 4 az 1-re, feladat fenntartás, elsőbbségi nyom-
tatás, program, auto duplex másolás, szétválasztás, folyamatos 
beolvasás, automatikus kazetta váltás (PF-470 vagy PF-471 
szükséges), másolati fényerő állítás, kifutó törlés

Szkennelési jellemzők
Üzemmódok: email, FtP, SMB, uSB host, hálózati tWain , 
Wia, WSD
Sebesség: 40 kép/perc (300dpi, a4, mono), 20 kép/perc (300dpi, 
a4, színes)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürkeárnyalat színenként)
Legnagyobb formátum: a3, ledger
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó, ocr-hez opti-
malizálva
Fájltípusok: tiFF, PDF, PDF/a, JPeg, XPS
Tömörítés: MMr /JPeg
Funkciók: színes szkennelés, beépített címjegyzék, active 
Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi küldés (e-mail, 
fax, SMB/FtP mappa, nyomtatás) egyidőben

Fax jellemzők (opció)
Kompatibilitás: itu-t Super g3
Modem sebesség: Max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 3 másodperc
Beolvasási sebesség: 2 másodperc (Quick Scanning, 
Bitmap)
Címjegyzék: 200 bejegyzés
Beolvasási felbontás
normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm 
Finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm 
Szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm 
ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm 
Féltónus: 256 szürkeárnyalat

Legnagyobb formátum: a3, ledger
Tömörítés: JBig, MMr, Mr, Mh
Memóriába fogadás: 700 oldal
Funkciók: hálózati fax, duplex küldés és fogadás, titkosított 
küldés és fogadás, lekérés (polling), szórt adás (broadcast)

Opciók
Fax kártya (U)
Papírkezelés 
PF-470 papírkazetta: 500 lap; 60–163 g/m2; a3, a4, a5, B5, 
letter, legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm) 
PF-471 papírkazetta: 1.000 lap; 60–163 g/m2; a3, a4, a5, B5, 
letter, legal, egyéni (98×148 - 297×432 mm) 
DF-470* dokumentum finisher + AK-470: 500 lap a4, 
60–163 g/m2; a3, a4, a5, B5, letter, legal, egyéni (98×148 - 
297×432 mm), tűzés 3 pozícióban 50 lap a4 vagy 25 lap a3
*az ak-470 bridge unit szükséges a DF-470 dokumentum 
finisher installálásához
Memória bővítés
MDDr2-1024: 1.024 MB
CF* kártya: cF-4 (4 gB) űrlapok nyomtatásához, fontkészletek 
logók, makrók, hyPaS™ alkalmazások tárolásához
USB Flash memória: PDF, XPS, tiFF, JPeg fájlok közvetlen 
nyomtatásának, szkennelésének támogatása uSB host csa-
tolón keresztül
UG-33: thinPrint támogatás
USB IC kártyaolvasó + Card Authentication Kit (B): 
különféle kártyás azonosítórendszerek támogatása
Opcionális csatolók 
IB-50: gigabit-ethernet kártya 
10Baset/100BasetX/1000Baset 
CB-470 gépasztal: fa asztal tárolóhellyel és görgőkkel
CB-471 Base unit: fa magasító (PF-470 vagy PF-471 használa-
takor szükséges)
CB-472 gépasztal: fém asztal tárolóhellyel és görgőkkel 
CB-473 Base unit: fém magasító (PF-470 vagy PF-471 hasz-
nálatakor szükséges)

Kellékek
Starter toner: 3.000 oldal a4 (iSo/iec 19752)

TK-475: Microfine toner 15.000 oldal a4 (iSo/iec 19752)

MK-470: DP karbantartó kit (300.000 oldal)
MK-475: karbantartó kit (300.000 oldal)
SH-10: tűzőkapocs (3×5.000)
Garancia
1 év**  vagy 300.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik)
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Akár 5 évesre is kitolható helyszíni garancia a 
készülékre és kiegészítőire




